Belangrijke informatie over herregistratie (juli 2019)
Veel artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) zijn bezig met de
herregistratie die in 2020 voor het eerst zal plaatsvinden (voor de AIGT die in 2015 zijn
geregistreerd). We merken dat aan het aantal vragen dat we hierover krijgen en het aantal
aanvragen voor accreditatie van gevolgde deskundigheidsbevordering aan de accreditatiecommissie.
Aanvragen accreditatie gevolgde deskundigheidsbevordering
De AIGT dient 200 uur deskundigheidsbevordering in 5 jaar te volgen. Voor
deskundigheidsbevordering die door een Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging, inclusief de
NVTG, vooraf is geaccrediteerd worden de accreditatie punten automatisch in uw GAIA-dossier
bijgeschreven. Voor deskundigheidsbevordering die door een andere Nederlandse
Wetenschappelijke Vereniging is geaccrediteerd, kan niet achteraf door de AIGT bij de NVTG
accreditatie aangevraagd worden (dan wordt dezelfde nascholing namelijk 2x geaccrediteerd). Voor
alle deskundigheidsbevordering die niet door een Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging,
inclusief de NVTG, vooraf is geaccrediteerd kan via het persoonlijk GAIA-dossier achteraf accreditatie
worden aangevraagd bij de NVTG. De accreditatiecommissie beoordeelt de aanvraag op inhoud en
kwaliteit: zie de Nota Nascholing en Herregistratie voor de criteria en documenten die de
accreditatiecommissie nodig heeft: het voorkomt veel onnodig heen- en weer gemail. De
accreditatiecommissie neemt niet automatisch de accreditatie van andere instellingen, organisaties
en buitenlandse Medical Councils over.
Veel aanvragen voor accreditatie betreft deskundigheidsbevordering die meer dan 1 jaar geleden is
gevolgd. De accreditatiecommissie is coulant met het beoordelen van deze aanvragen, maar verzoekt
u om accreditatie aan te vragen zo snel mogelijk na afloop van de gevolgde
deskundigheidsbevordering.
Externe kwaliteitsvisitatie: Intercollegiale Toetsgroepen
De AIGT dient vanaf 2020 deel te nemen aan externe kwaliteitsvisitatie. De NVTG heeft dit
georganiseerd door middel van Intercollegiale Toetsgroepen (ICT) Deze toetsgroepen worden geleid
door Externe Kwaliteits Consulenten (EKC) die hiervoor een aparte scholing hebben gevolgd. Recent
zijn er twee nieuwe EKC opgeleid die bezig zijn met het vormen van een toetsgroep. De namen en emailadressen van de EKC kunt u vinden op het ledengedeelte van de website. De NVTG heeft een
financiële bijdrage aan deelname van een toetsgroep niet verplicht gesteld, maar moedigt
deelnemers aan om de EKC een financiële vergoeding te geven voor de werkzaamheden (organiseren
en voorbereiden bijeenkomsten, invoeren bijeenkomsten en presentielijst in GAIA).
Een AIGT dient per jaar minimaal 2 uur deel te nemen aan een ICT (10 uur per 5 jaar). Omdat deze
eis pas per 2020 ingaat, betekent het dat een AIGT die in 2020 herregistreert 2 uur deelname aan ICT
dient te hebben, een AIGT die in 2021 herregistreert 4 uur ICT, in 2022 herregistratie 6 uur etc.
Evaluatie Individueel Functioneren
De AIGT dient vanaf 2020 deel te nemen aan evaluatie van het Individueel Functioneren. Dit houdt in
360 graden vragenlijst, zelfevaluatie vragenlijst, persoonlijk ontwikkelingsplan en gesprek met een
gespreksleider. Er zijn momenteel 3 gespreksleiders: hun namen en e-mailadressen kunt u vinden op
het ledengedeelte van de website.
De NVTG onderschrijft het belang van deze eis voor het functioneren van de AIGT. Echter, voor AIGT
werkzaam in het buitenland kan het moeilijk zijn om aan deze eis te voldoen. De AIGT werkzaam in

het buitenland kan dan ook een beroep doen op artikel D 8.3 van concept Kaderbesluit CGS, zie
hieronder.
D.8. Eisen herregistratie 1. De RGS herregistreert een specialist in een register als bedoeld in artikel 32
van de Regeling, als de specialist in de vijf jaar direct voorafgaand aan de expiratie van de vigerende
registratie heeft voldaan aan de volgende eisen: a. het specialisme in voldoende mate en regelmatig
heeft uitgeoefend; b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid
bevorderende activiteiten; c. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel
functioneren heeft deelgenomen; en d. aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen. 2. De RGS
kan in bijzondere gevallen en met redenen omkleed afwijken van de in deze titel gestelde eisen. 3. In
afwijking van het eerste lid herregistreert de RGS tevens de specialist die bij de aanvraag tot diens
herregistratie aantoont door werkzaamheden in het buitenland gedurende de referteperiode niet
in staat te zijn geweest te voldoen aan het eerste lid, onderdeel c. of d.
Bent u als AIGT de hele periode in het buitenland werkzaam geweest, dan zal het aantonen en de
afweging door de RGS niet moeilijk zal zijn, maar ben u ook in Nederland werkzaam geweest in de
referteperiode dan zal er een afweging plaatsvinden.
Werkervaringseis
De NVTG adviseert AIGT die werkzaam zijn (geweest) in het buitenland om bij vertrek van hun
werkplek in het buitenland een werkgeversverklaring en andere bewijzen van de werkzaamheden te
regelen. De ervaring met de BIG-herregistratie heeft laten zien dat het zeer lastig is om vanuit
Nederland (of een ander land) achteraf de benodigde verklaringen rond te krijgen.
De beoordeling of de werkzaamheden van de AIGT behoren tot het vakgebied Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde wordt gedaan door de RGS. De RGS maakt gebruik van het
specifiek besluit Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Voor AIGT die niet
werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg, kan de AIGT in aanmerking komen voor
herregistratie op grond gelijkgestelde werkzaamheden zoals beschreven in het Besluit Herregistratie
artikel B12.1 t/m 7. Daarbij dient de AIGT het belang van het behoud van de titel voor de
werkzaamheden aan te tonen.
Voor meer informatie over herregistratie en nascholing: https://www.nvtg.org/wat-wedoen/nascholing-herregistratie-aigt

